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دانشجوی دکتری علوم سیاسی ،واحد تهران جنوب ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران.
*

گارینه کشیشیان سیرکی

استادیار علوم سیاسی ،واحد تهران جنوب ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران.

چکیده
جمهوری اسالمی ایران و عربستان سعودی کشورهایی مهم در منطقه پر آشوب خاورمیانهه هسهتند.
زمینههای تقابل و تعارض در روابط دو کشور به دهههای گذشته باز میگردد .اما طهی تحهو ت بعهد از
انقالب اسالمی و خصوصاً دههی اخیر الگوی تعارض مبتنی بر هویت بر روابهط دو کشهور حهاکم شهده
است .کانونهای حساس بحران در روابط دو کشور در هویت متعارض وهابی ،سلفی ،عربی محافظه کار
عربستان از یکسو و هویت انقالبی -شیعی ایران از سوی دیگر نهفته است .هویت بهه سهاختار منهاف و
امنیت دو کشور در ارتباط با یکدیگر سمت و سو بخشیده است .در روابط ایران و عربسهتان سهعودی در
کنار سایر عوامل ذهنی همچون فرهنگ ،ایدئولوژی و عوامل عینی همانند حوزه رقابتهای ژئوپلیتیه،،
انرژی و ...هویت از اهمیت بسهاایی برخهوردار اسهت .در ایه میهان نقها سهاختار نظهام بهی الملهل و
سیاستهای قدرتهای بارگ در تشدید تعارضات هویتی میان دو کشور نیا برجسته است .روش تحقیق
در ای پژوها از نظر هدف بنیادی و از لحاظ ماهیهت کیفهی و از لحهاظ روش توصهیفی اسهت .شهیوه
گردآوری اطالعات براساس روش کتابخانهای بوده و ای تحقیق با چارچوب نظری سازه انگهاری نشهان
میدهد که فقدان هویت مشترک به عنوان کانون حساس بحران در روابط دو کشور قرار دارد و تعهارض
هویتی است که سایر مناب تنا و ناسازواری میان دو کشور را تشدید و تداوم میبخشد.
واژگان کلیدی :ایران ،عربستان ،هویت ،شیعه ،وهابیت ،سازه انگاری.
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مقدمه
روابط ایران و عربستان سعودی در سالهای آغازی قرن بیست و یکم در عرصه منطقهای
و جهانی صحنه کاملی از رقابت ،رویارویی و تعارض را بر روی پرده نمایا میبرد تا اینکه
نشاندهنده تعامل و برقراری ارتباط باشد .روابط سیاسی ایران و عربستان سعودی از شکلگیری
تاکنون دارای نوساناتی بوده است .گاهی دارای روابط مسالمتآمیا و حتی اتحادهای استراتژی،
و در نهایت در ای سالهای اخیر شکل روابط ایران و عربستان سعودی به سوی تعارض تغییر
پیدا کرده است.
عربستان سعودی به دلیل آمیاه ساختار اجتماعی و فرهنگی خود که حاوی ساختارهای
خاص و منحصر قبیلهای و عشیرهای است با سیطره کامل افکار سلفی در قالب وهابیت،
نمونهای متمایا در میان همسایگان ایران است.
اما ایران ساختار اجتماعی عمیقاََََ متفاوتی با عربستان سعودی دارد .ایران ساختار اجتماعی
شهری و روستایی غیر قبیلهای دارد که براساس میراث سیاسی که ایران بر پایه ایرانشهری و
شاه آرمانی استوار است و در نهایت از سال  1979میالدی که انقالب اسالمی ایران به وقوع
پیوست و در پی آن ی ،نظام شیعی تأسیس شد زمینه ی ،چالا هویتی در قالب «دیگری»
برای عربستان سعودی شکل گرفت که خود تهدیدی عمیق در قبال هویت سیاسی و مشروعیت
مذهبی کامالً در آمیخته با وهابیت آن کشور به شمار میرفت .ای تقابل هویتی تحت تأثیر
تحو ت سیاسی عمده منطقه خاورمیانه بعد از سال  2005میالدی شدت بیشتری گرفته است.
ریشههای تشدید ای تقابل هویتی را نیا میتوان در ایدئولوژی ،بودن دو کشور جستجو کرد.
میتوان از عربستان به عنوان یکی از مهمتری دولتهای هویتی در جهان یاد کرد .فرقه
وهابیت نقا چشمگیری در فرآیند تشکیل و تداوم حیات سیاسی آل سعود در عربستان داشته
است .وهابیت مهمتری منب مشروعیت سیاسی جهت تداوم حکومت آل سعود است و در
عربستان انگیاه زیادی برای تمرکاگرایی سیاسی فراهم کرده است .بنابرای مذهب مهمتری
عامل تأثیرگذار داخلی در تشکیل و تداوم حیات دولت سعودی و یکی از مهمتری مؤلفههای
هویتی دولت سعودی است .در اصل کارکرد وهابیت فراتر از ی ،مذهب برای خاندان سعودی
است .چنانچه ای ایدئولوژی کارکردهایی همچون تخصیص مناب در جامعه و کیفیت بخشی
مناسب حاکمیت داری و منب اصلی مشروعیت رژیم سعودی است .هویت خاص عربستان
سعودی متشکل از مؤلفههای عربیت ،نظام قبیلهای و عشیرهای خاص سلطنتی و موروثی،
وهابیت و سلفی گری است .چنانچه هرم قدرت را در عربستان سعودی مورد بررسی و مداقه قرار
دهیم متوجه حضور جریان مفتیهای افراطی وهابی در رأس هرم قدرت خواهیم شد .از
کارکردهای بسیار پر اهمیت مفتیهای وهابی مشروعیت بخشی به نظام حاکم در داخل و در
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نهایت تعیی چارچوب تصمیم سازیها در عرصه سیاست خارجی عربستان سعودی است.
هویتها از مناب اصلی بحران در منطقه خاورمیانه به شمار میرود .براساس شرایط منطقه
خاورمیانه تقابل هویتها خود را باز تولید و احیاء کردهاند .هویتهایی که در تقابل با هویت رقبا
معنا می یابند و تعیی کننده مناف ملی کشورهایی از ای دست هستند .ویژگی مهم ای تضاد و
تقابل ،برجسته شدن عنصر تشی در سیاستهای منطقهای از یکسو و پر رنگ شدن عنصر
سلفی /سنی /وهابی در تحو ت منطقه از سوی دیگر است .ای ویژگی در کنار فشارهای
ساختار نظام بی الملل ،موجب گذار دو کشور از تعامل و رقابتهای معمول به تقابل و تعارض
میشود.
نی ،می دانیم که روابط سیاسی هر دو کشوری به عوامل متعدد و مختلفی بسته است .از
موقعیت ژئوپلیتی ،گرفته تا حوزههایی همچون امنیت؛ بنابرای در ای مقاله نگارندگان سعی
کردهاند در کنار هویت از سایر عوامل مادی نیا به عنوان عوامل شکلدهنده به روابط سیاسی دو
کشور مفاهیمی را برجسته سازد .به طور مثال در بررسی روابط سیاسی هر دو کشور ،نظریه
ساختار_کارگاار حائا اهمیت است .چنانچه براساس ای نظریه نمیتوان از نقا کارگااران
دولتی همچون عادل الجبیر وزیر مشاور در امور سیاست خارجی ،سلطان ب بندر به عنوان نائب
ولیعهد و وزیر دفاع عربستان سعودی از ی ،طرف و سیاستهای کارگااران سیاست خارجی
دولت جمهوری اسالمی ایران غافل ماند .بدیهی است پیچیدگیهای اخیر در مناسبات قدرت در
روابط سیاسی جمهوری اسالمی ایران و عربستان سعودی نیا می تواند متأثر از ساختار در حال
گذار نظام بی الملل و همچنی سیاستهای قدرتهای بارگ باشد.
روش تحقیق در ای پژوها ،از نظر هدف بنیادی و از لحاظ ماهیت کیفی و از لحاظ روش،
توصیفی است .شیوه گردآوری اطالعات نیا براساس روش کتابخانهای قرار دارد که با مراجعه به
منابعی همچون کتابها ،مقا ت و ...تنظیم شده است .در ای تحقیق هویت به عنوان متغیر
مستقل و به معنای دستهای از ویژگیها که یکی را از دیگری متمایا میکند ،بررسی میشود.
روابط سیاسی ایران و عربستان سعودی نیا به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است که
در سال های اخیر بر وخامت و تیره شدن ای روابط افاوده شده است .با بررسی عوامل تنا در
رابطه میان ایران و عربستان پرسا بنیادی ای پژوها آن است که چگونه عامل هویت سبب
بروز تنا و ناسازواری ،تعارض و تقابل میان ایران و عربستان شده است؟ بر پایه روششناسی
ای پژوها ،ای فرضیه در ذه تداعی میشود که به نظر میرسد بر پایهی نظریه
سازهانگاری ،میتوان عوامل تنا در روابط ای دو کشور را در ناهمسازی و تقابل هویتها
جستجو کرد.
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چارچوب نظری
سازهانگاری از آن دسته از نظریاتی است که دارای هستی شناسی ضد ماتریالیستی است.
ای نظریه با رویکردی انتقادی معتقد است رویکردهای خرد گرا به دلیل کم توجهی به عنصر
فرهنگ و مجموع انگارهها در تحلیل مسائل دچار نقصان هستند و برای تفسیری جام از عرصه
بی الملل باید انگارهها ،قواعد ،هنجارها و فرهنگ را نیا دخیل دانست(Lupovici,2009:18) .
نظریه سازهانگاری بر ای اصل استوار است که نمیتوان روابط میان دولتها و سیاست
بی الملل را در حد ی ،سلسله تعامالت و رفتارهای عقالنی و در چارچوبهای صرفاً مادی و
فیایکی در سطوح ملی و بی المللی تقلیل داد ،بلکه باید به عوامل ناشی از نقا انگارهها ،قواعد
و هنجارها در شکلدهی روابط بی الملل در کنار ساخت مادی آن توجه داشت و در رابطه با تأثیر
هنجارها ،ذهنیت و عوامل فکری در شکلدهی به رفتار کنشگران ،جایگاه ویژهای را برای
هویت ،ذهنیت ،هنجارها ،انگارهها و بویژه فرهنگ قائل شد(Lupovici, 2009: 28) .
از منظر سازهانگاران نظام بی الملل متشکل از توزی انگارهها است تا توزی توانمندیهای
مادی و اولویت در مناظره ماده و معنا ،متعلق به انگارهها و اندیشهها است.
بعد هستی شناسی که از جمله گاارههای مهم فرانظری سازهانگاری است ،شامل سه گااره
مهم و بنیادی است -1 :ساختارهای فکری به اندازه ساختارهای مادی اهمیت دارند -2 .گااره
هویتها هستند که به مناف و کناها شکل میدهند -3 .کارگااران و ساختارها متقابالً به هم
شکل میدهند( .هادیان)91 : 1385 ،
سازهانگاران قدرت را فقط در عوامل مادی صرف در نظر نمیگیرند و بر قدرت اندیشهها و
ایدهها تأکید میورزند .برای آنها سازههای تمدنی و عوامل فرهنگی ،چگونگی شکلدهی به
مناف دولتها را تبیی میکنند و مجموعه عواملی از ای دست نوعی نگاه را در عرصه روابط
بی الملل ایجاد کرده است که بر الگوهای آن دارای اثر بخشی چشمگیری است .انگارهها هستند
که به عناصر مادی قدرت مانند تسلیحات ،سرزمی و جمعیت معنا میبخشند و هنجارها هستند
که در شکلگیری مناف نقا عمدهای دارند( .مشیرزاده)309:1389 ،
در میان نظریههای پسا اثبات گرا ،نظریه سازه انگاری بر اهمیت هویت در فهم روابط
بی الملل تأکید فراوانی دارد .آنها هویت را در اصل و از اساس مفهومی اجتماعی دانسته و تأکید
میکنند که در تعامل با دیگرکنشگران معنا مییابد .از میان نظریات هویتی نظریات الکساندر
ونت جایگاه خاص و ویژهای در روابط بی الملل دارد .ونت در تقسیمبندیهای نظریههای روابط
بی الملل ،نظریه خود را «ساختارگرای معنایی» نامیده است .رهیافت ونتی نظام اجتماعی را
شامل شرایط مادی ،مناف و انگارهها بر میشمارد و بر روابط متقابل عناصر مادی و معنایی و
برداشت بازیگران از هویت خود و دیگران تأکید دارد .سازه انگاری بر محور ای انگاره شکل
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گرفته است که واقعیتهای اجتماعی «برساخته» است .بدی معنا که شناخت جهان به عنوان
ساختیابی اجتماعی ،از طریق مشارکت معانی و فهمهای بی ا ذهانی ،به صورت چند جانبه
صورت میگیرد( .ونت)205:1392 ،
بر اساس دیدگاه سازهانگاران سرچشمه امنیت و ناامنی در نحوه تفکر بازیگران نسبت به
پدیده ها و موضوعات ،به ویژه مناف و تهدیدات است .بنابرای امنیت بیا از آنکه بر عوامل
مادی قدرت متکی باشد ،بر میاان فهم و درک مشترک بازیگران از یکدیگر قرار دارد .مناف ملی
کشورها درون زاست و در فرآیند تعامل اجتماعی و در رابطه خود -دیگری شکل میگیرد.
(ونت )206:1392،هویت در کانون رهیافت سازهانگاری است ،آنها امور رابطهایاند و باید به
عنوان مجموعهای از معانی تلقی شوند که ی ،کنشگر با در نظر گرفت چشمانداز دیگران یعنی
به عنوان ی ،ابژه اجتماعی به خود نسبت میدهد(Wendt, 1994: 348) .
بنابرای ای دولتها هستند که ماهیت نظام بی الملل را معی میکنند .اما آنچه دولتها
انجام می دهند ،وابسته به ای است که هویت و مناف آنها چیستند .هویت و مناف نیا تغییر
میکنند ،ای تغییر هویتها هم به دولتها و هم به هویت نظام بی الملل مربوط میشود .در
نتیجه آنچه اهمیت مییابد ،ای نکته است که هویت و مناف چگونه ساخته میشوند .برای فهم
هویتها و هنجارها نیا بررسی معانی بی ا ذهانی زم است(Zehfuss, 2001:4) .
سازه انگاری فهم جدیدی از روابط بی الملل در بعد محتوایی را در کنار حوزههای فرا نظری
به دست داده است( .هاف )65: 1386 ،در ای مکتب هویتها پایه و اساس مناف هستند و میان
مناف ملی و هویت رابطه تنگاتنگی وجود دارد که جهتگیری دو کشور را به هم مشخص
میکند .به عبارتی« :دولتها براساس هویتی که دارند ،دشمنان ،رقبا و دوستان خود را درک
میکنند و در ای فرآیند ،هویت خود را تعریف و باز تعریف مینمایند .آنها براساس انتظاری که
از دیگران دارند ،رفتارشان را تنظیم میکنند»( .یادان فام )190:1389 ،در نهایت میتوان گفت:
ونت ،هویت را مهمتری عنصر تعیی کننده رفتار سیاست خارجی دولتها میداند که در
فرآیندی تعاملی و در چارچوب شناخت مشترک شکل گرفته است.
هویت در دهه  1990به یکی از مباحث متداول در محافل دانشگاهی تبدیل شد .پیا از آن
در دهه  1980با شکلگیری جنباهای جدید اجتماعی در داخل جوام مختلف که با تبیی های
مادی قابل شرح نبودند و اهمیت تعاریفی که افراد و گروهها از خود و دیگری در آنها ارائه
میکردند و نیا نقا رویهها و کناهای آنها در معنا بخشی به خود ،باعث توجه نظریهپردازان
جنباهای اجتماعی به عوامل هویتی شده بود( .مشیرزاده )14:1384 ،بحث آنتونی گیدنا درباره
تجدد و خود شناسایی ،تأکید پسامدرنها بر«تفاوت» ،شالوده شکنی از هویتهای جنسی ،و
توجه به احیا ملیگرایی و قومیتگرایی نشانههایی از اهمیت یافت موضوع هویت در تعامالت
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سیاسی اجتماعی در دهههای اخیر است( .جنکینا)11:1381،
در فرآیند فروپاشی اتحاد شوروی و پس از آن و نیا با رویدادهای بالکان ،آسیای مرکای،
خاورمیانه ،آفریقا و  ...هویت مورد توجه خاص برخی از علمای روابط بی الملل قرار گرفت .ظهور
هویتهای چندگانه ،ابهام و اغتشاش در مرزهای هویتی بی کشورها ،نقا روز افاون ادراکات
و برداشتهای هویت بنیان در تصمیمگیریها ،از بی رفت پیوند سنتی بی هویت سیاسی و
دولت -ملت ،نضج گرفت .هویتهای جمعی جدید و سر بر آوردن اشکال نوی از خشونت مبتنی
بر عرصه سیاسی هویت؛ همگی نشانگر تأثیر هویت بر ساختارها ،نهادها ،فرآیندها و کارگااران
جدید بی المللی است .از طرف دیگر هویت کنشگران نیا نه براساس ساختارهای مادی ،بلکه بر
مبنای تعامالت ،رویهها ،هنجارها ،ارزشها ،فرهنگ ،ایدئولوژی باورهای اصولی و انگارههای
نهادینه شکل میگیرد( .مشیرزاده )9:1389 ،هویت به عنوان ی ،عامل معنایی از نقشی ویژه و
اساسی در روابط بی الملل برخوردار است و ای در بستر هستیشناسی معناگراست.
توجه به مفهوم هویت و ارتباط میان آن با قدرت پدیدهای را به نام «قدرت هویت بخشی»
در عرصه نظام بی الملل خلق میکند .به ای صورت که تمامی کنشگران در تمامی سطوح
فروملی ،ملی و فراملی در فرآیندی پی در پی خود را در رابطه با دیگری و دیگری را در رابطه با
خود بر میسازند .بوزان بر اهمیت توأمان توزی قدرت و هویت برای فهم روابط قدرتهای
بارگ تأکید دارد .هویت ی ،مفهوم تکوینی است که در آن فرض بر ای است که هویتی که
بازیگران برای خود میاندیشند و چگونگی ایجاد ای هویتها در ارتباط با یکدیگر ،عواملی است
که رفتار آنها را مستقل از توزی قدرت شکل میدهد( .بوزان)14:1389 ،
توجه به ساختارهای اجتماعی و هنجاری در کنار عوامل مادی و معنا یافت مناب مادی
براساس ای ساختارها و شکل دادن ای ساختارها به هویت بازیگران بسیار مهم است .ای
ساختارهای اجتماعی با شکل دادن به هویت و مناف خاص ،اعمال بازیگران را امکانپذیر
میسازند(Wendt, 1995: 76) .
اهمیت و نقا هویت در ساخت مناف  ،کناها و تعامل متقابل ساختار و کارگاار که ای امر
موجب ایجاد ساختارهای اجتماعی میشود ،که براساس آن هویت و مناف تعریف میشود؛ از
مباحث اصلی هستی شناسانهی سازه انگاران هستند .در ای میان توجه به هویت از ای جهت
است که هویت ویژگی خاص کنشگران نیت مند است که باعث تمایالت انگیاشی و رفتاری
آنهاست.
هویت ریشه در فهم کنشگر از خود دارد .به هنگام بحث از هویت ،دو انگاره باید مورد توجه
قرار گیرد .یکی انگارهی خود و بعدی انگارهی دیگری .ساختارها و انگارههای درونی و بیرونی
هر دو سازندهی هویتها هستند (Wendt, 1999: 224) .هویت و مناف کشورها در پیوند با
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یکدیگرند (Wendt, 1992: 398) .بنابرای کشورها براساس هویتی که دارند ،مناف خود را
تعیی میکنند .بازیگران براساس هویتی که دارند مناف را تعریف میکنند .در اصل هویت مرکا
فهم رفتار بازیگران اصلی دولتی است .هویتها با برداشت خاص و ویژه از خود در برابر دیگری
مناف خاصی را برای خود تعریف میکنند و ای مناف تعیی کننده شکل و ماهیت سیاستسازی
و تصمیمسازی و در مقام عمل کناهای بازیگران است .فهم ای که مناف چگونه شکل
میگیرند کلید تبیی طیف وسیعی از پدیدههای بی المللی تلقی میشود که درست درک نشدهاند
یا مورد غفلت قرار گرفتهاند(Wendt, 1994: 385) .
با اهمیتتری نتیجهای که ونت از مبحث هویت میگیرد ارتباطی است که ای هویتها با
مناف پیدا میکنند .با توجه به بر ساخته بودن هویت کنشگران ،نقا و اهمیت هویتها در
شکلگیری مناف و کناها نقا برجستهای را ایفا میکنند.
از نظر سازهانگاران مفاهیم مختلف به زمینههای اساسی شکلگیری آنها بستگی دارد.
امنیت و مسائل مرتبط با آن از جامعهای به جامعه دیگر تفاوت دارد ،زیرا مناب تهدید و
زمینههای آن از جامعهای به جامعهی دیگر متفاوت است .رهبران هر کشور با توجه به هویت
خود ،دیگران را به عنوان دوست یا دشم خود تعریف میکنند(Stivachtis, 2008: 2) .
در ای میان با توجه به نظریات متفاوت دو جریان اصلی سازهانگاری مبحث امنیت اهمیت
بساایی مییابد .سازهانگاران متعارف معتقدند هویت ملی در تعیی مناف ملی دولتها و نحوهی
عمل آنها در عرصهی سیاست بی الملل نقا ایفا میکند .اما در مقابل سازهانگاران انتقادی
مهمتری مسألهی هویت و امنیت را ای نکته میدانند که چگونه روایتهای هویت ملی در ی،
مت خاص مسلط میشوند( .واعظی )324:1389،دیدگاه امنیت هستی شناسانه که از نظریهی
اجتماعی هویت شکل گرفته است معتقد است در کل فرآیند هویتیابی از طریق روابط با
دیگران شکل میگیرد .اهمیت ای نکته ای است که دولتها برای آنکه بتوانند خود را در قالب
کارگاار احساس کنند به محیطی شناختی و با ثبات نیاز دارند که بتوانند در مواق لاوم بی
اباارها و نیازها ارتباط برقرار کنند( .واعظی)325:1389 ،
سازهانگاران بر تأثیر هنجارها در امنیت بی المللی تأکید میکنند( .سازمند )296:1389 ،توجه
به هنجارها سبب شده است که سازهانگاران ،کنشگران و ساختار متفاوت از رهیافتهای خردگرایانه
روابط بی الملل را در نظر بگیرند.
هنجارها به معناها و هویتها شکل میدهند و ای امکان را برای بازیگران فراهم میکنند تا
محیط اطراف خود را تفسیر کنند( .هادیان )923:1385 ،سازهانگاران منشأ امنیت و عدم امنیت را
در نحوه تفکر بازیگران نسبت به فرصتها و تهدیدها جستجو میکنند( .سازمند)296:1389 ،
بنابرای میتوان از مباحث امنیتی سازهانگاران اینگونه دریافت که مفهوم هویت توانسته در کنار
◊ 107

◊ فصلنامه تخصصی علوم سیاسی ،سال چهاردهم ،شماره چهل و نهم ،زمستان 1398

سایر عوامل و متغیرها اعم از مادی و غیر مادی به فهم مسأله امنیت و مطالعات مرتبط با آن
کم ،قابل توجهی کند.
از آنجائی که زمینههای سیاسی ،هنجاری ،ژئوپلیتی ،و از همه مهمتر هویتی در شکل دهی
به روابط سیاسی دو کشور ایران و عربستان سعودی نقا کلیدی و مهمی دارند؛ بنابرای نظریه
سازه انگاری به عنوان چارچوب نظری برای ای موضوع انتخاب شد .از آن جهت که ای نظریه
در کنار عوامل مادی به عوامل غیر مادی توجه بسیاری دارد؛ یکی از بهتری نظریات در مورد
مباحث هویتی محسوب میشود.
روابط ایران و عربستان سعودی
تاریخ سیاسی شبه جایره عربستان ،تاریخ دگرگونیهای قبیلهای و اتحاد و ائتالفهای آنها
برای غلبه بر یکدیگر و تشکیل دولتهای محلی است( .احمدی )21:1386 ،در کشاکاهای
قبیلهای در نهایت آل سعود که از عصبیتهای قبیلهای بسیار قوی و منسجمتر نسبت به سایر
رقبا برخوردار بود ،توانست با تکیه بر حمایتهای وهابیون قدرت را در شبه جایرهی عربستان به
دست گیرد( .لیسی )311:1367،بنابرای عامل اصلی و تعیی کننده تحو ت سیاسی اجتماعی
شبه جایره عربستان قومگرایی بود( .ناظمی قره باغ )37 :1390 ،به د یلی از جمله نداشت ی،
دولت مستقل تا سالهای جنگ جهانی اول موقعیت و نفوذ قابل توجهی نمیتوان برای شبه
جایره عربستان در هیچ عرصهای اعم از منطقهای و جهانی متصور بود .اما وجود عناصر اسالم و
عربیت امتیاز و اعتباری را در اختیار شبه جایره عربستان قرار داد که به وسیله آن از نفوذ قابل
توجهی برخوردار شدند( .احمدی)32:1386،
میتوان سرآغاز روابط دو کشور عربستان سعودی و ایران را به سالهای اولیه قرن جاری
شمسی ارجاع داد .زمانی که نظام پادشاهی قاجار در ایران جای خود را به نظام سلطنتی پهلوی
داده بود و در شبه جایره عربستان نیا دولت حجاز و نجد قدرت را به دست آورده بود .روابط دو
کشور در ای دوران از آرامشی نسبی برخوردار بود .در هنگامهی پادشاهی محمدرضا پهلوی در
ایران« ،حکومت عربستان در دست عبدالعایا ب سعود بود که توانسته بود با شکست دادن
هاشمیها به حکومت نجد و حجاز دست یابد و پادشاهی السعودیه و العربیه را تأسیس نماید».
)(James and Fawaz, 2010: 7

ای دوران ،دوران پر تنا و تعارضی بود؛ زیرا مسألهی حاجیان ایرانی و آزار و اذیت آنان به
مسألهای حاد در میان دو طرف تبدیل شد که در نهایت منجر به قط روابط سیاسی و اقتصادی
دو کشور به مدت چهار سال شد(Ekhtiari and Others, 2011: 33) .
در کنار ای مسأله ،مسائلی از جمله بحری  ،نام خلیج فارس و همچنی مسأله روابط ایران و
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اسرائیل از جمله عوامل تنازا در روابط دو کشور در سالهای قبل از انقالب اسالمی ایران
بودند .اما با وجود همه ای عوامل تنازای سیاسی ،روابط تجاری دو کشور به خصوص در
زمینه نفت خوب بود.
عواملی همانند اجرای سیاست دو ستونی نیکسون در منطقه خاورمیانه و همچنی نوع ساختار
نظام بی الملل در دوران جنگ سرد نیا باعث شدند که اختالفات ایران و عربستان سعودی به
شکل تیرگی در روابط و تنا حاد و تبدیل شدن به کانونهای حساس بحران در منطقه
نیانجامد( .ازغندی)23 :1389 ،
با به وقوع پیوست انقالب اسالمی ایران و شکلگیری حکومت اسالمی شیعی که مبتنی بر
نظریه و یت مطلقه فقیه است ،عوامل مختلفی موجب تنا در روابط سیاسی ایران و عربستان
سعودی شده است .انقالب اسالمی در ایران با افاودن عامل ایدئولوژی به زمینه رقابت ژئوپلیتیکی
دو کشور از عوامل شتابزای حرکت روابط دو کشور به سوی تضاد و تقابل محسوب میشود.
فولر در ای زمینه میگوید« :چرا که نقطه قوت آن انقالب اسالمی دقیقاً در اندیشه آزادسازی،
استقرار عدالت همگانی ملهم از اسالم ،انقالب اجتماعی ،قدرت بخشیدن به ستمدیدگان ،اعتماد
به نفس و تغییر ،تبلور مییابد .ای ایدئولوژی ،رهبری محافظه کار منطقه را همواره تهدید
خواهد کرد( ».فولر )310:1377،اکنون به چند عامل مختلف که از سال 2005میالدی تاکنون
در روابط جمهوری اسالمی ایران و عربستان سعودی اثر بخا بودهاند و حائا اهمیت هستند
اشاره میکنیم.
ژئوپلیتیک:
در دوره جنگ تحمیلی عراق بر علیه ایران ،به د یلی همچون پان عربیسم روابط سیاسی
میان عربستان سعودی و ایران رو به تیرگی نهاد .عربستان حمایتهای مالی بی شائبهای از
حکومت عراق در جریان جنگ ایران و عراق کرد .تحو ت ساختاری ،ژئوپلیتیکی و از همه
مهمتر هویتی پس از جنگ میان ایران و عراق باعث شد که روابط جمهوری اسالمی ایران و
عربستان سعودی تا سال 2005میالدی دورهای از همکاری و دوری از تقابل در روابط دو کشور
را تجربه کند .بنابرای پس از اتمام جنگ ایران و عراق روابط نسبتاً عادی میان دو کشور حاکم
شد.
به واسطه گرایا عربستان سعودی به ایا ت متحده ،سیاستهای مداخلهجویانه عربستان
سعودی در منطقه خلیج فارس ،تالش برای گرفت موقعیت ایران در بازارهای بی المللی انرژی
از جمله بازار نفت ،وهابیگری و سلفیگری ،پرونده هستهای ایران ،مقاومت اسالمی در منطقه و
همکاریهای پیدا و پنهان عربستان سعودی با رژیم اشغالگر قدس جهت جلوگیری از گسترش
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حوزهی نفوذ منطقهای ایران ،روابط سیاسی دو کشور رو به تیرگی نهاد .ای دوران ،دورانی است
که به رقابت دو کشور در حوزههایی همچون ژئوپلیتی ،و ژئواکونومی ،،عامل هویت نیا اضافه
می شود .در ای حالت حوزه رقابت دو کشور از نظر وسعت از منطقه استراتژی ،خلیج فارس
فراتر رفته و به حوزه دریای مدیترانه نیا میرسد .به دلیل اینکه گسترش حوزه نفوذ دو کشور
ایران و عربستان سعودی در منطقه خاورمیانه توأمان و براساس تالقی تقابل هویتی و ژئوپلیتیکی
صورت میپذیرد ،شکل روابط دو کشور حالتی از تعارض شدید را تجربه میکند .البته در ای
میان نمیتوان فشارهای ساختارهای نظام بی الملل را نیا بر اتخاذ سیاستهای تعارضی هر دو
کشور در قبال یکدیگر نادیده انگاشت.
همانطور که میدانیم ژئوپلیتی ،به عوامل جغرافیایی به عنوان تعیی کننده اصلی رفتار
دولتها د لت دارد .عوامل جغرافیایی در برگیرنده مؤلفههای اصلی ی ،کشور اعم از انسانی و
غیرانسانی است .عوامل جغرافیایی مادی از محیط فیایکی ی ،کشور ناشی میشوند که در
بردارندهی مؤلفههایی همچون موقعیت جغرافیایی ،وسعت سرزمینی ،مرزها ،مناب طبیعی و...
میباشند .اما مؤلفههای انسانی از ویژگیهای جمعیتی ی ،کشور ناشی میشوند که عبارتند از:
پیشینه و تجارب تاریخی ،بافت قومی و نژادی ،فرهنگ سیاسی ،تحو ت سیاسی و اجتماعی و
مذهب( .دهقانی فیروز آبادی)32:1388 ،
از منظر کوه جان کالم تحلیلهای ژئوپلیتی ،را رابطه قدرت سیاسی بی المللی با محیط
جغرافیایی تشکیل میدهد .نگرشهای ژئوپلیتی ،با تحول محیط جغرافیایی و بسته به تعبیر
انسان از ماهیت ای تحول ،تغییر میپذیرد( .دوئرتی و فالتاگراف )106:1372 ،تحلیلهای
ژئوپلیتی ،تغییرناپذیر و مصالحی بنیادی تلقی میشوند که اعمال ی ،دولت را محدود میکنند
و البته متخصصان ژئوپلیتی ،اکنون از ای نگاه گذر کرده و عالوه بر جغرافیا بر گذشته و تاریخ
ی ،کشور نیا تأکید میکنند( .فولر)2:1377،
موقعیت ژئوپلیتی ،عربستان و اهمیت آن چشمگیر است .ای کشور در میان دو تنگهی مهم
در خلیج فارس و دریای سرخ موقعیت ژئوپلیتیکی خاصی دارد( .آقایی )39:1368 ،عربستان
سعودی در سالهای اخیر سعی کرده است از اهمیت تنگهی هرما و تنگهی باب المندب که به
ترتیب تحت نفوذ ایران و یم هستند بکاهد .از جمله طرحهایی که عربستان سعودی در ای
مدت در نظر گرفت اجرای سه طرح ساختمان خط لوله نفتی و هم زمان ،مبادرت به سرمایهگذاری
کالن در طرح گسترده تأسیس پایگاه نظامی در سواحل خلیج فارس بود.
اما در خصوص موقعیت ژئوپلیتی ،ایران همی بس که مجتهدزاده موقعیت ژئوپلیتی ،ایران
را هارتلند جدید در عصر پست مدرن میداند .تأثیر حضور گسترده نظامی ایران در منطقهی
خلیج فارس ،دریای عمان ،تنگه ی استراتژی ،هرما و اقیانوس هند ناشی از وجود مناف حیاتی
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ایران در منطقه است .آنچه که جمهوری اسالمی ایران در سالهای اخیر بر آن بسیار تأکید
داشته است ،تأمی امنیت منطقه توسط کشورهای منطقه است .اما عربستان سعودی در مورد
تأمی امنیت منطقه سیاستی به جا سیاست جمهوری اسالمی ایران دارد.
یکی از توهماتی که همواره بعد از انقالب اسالمی همراه عربستان سعودی بوده است ،توهم
جایگاینی در سیاستهای منطقهای ایا ت متحده آمریکا در منطقه است .ای کشور با بست
قراردادهای عظیم نظامی در راستای همی سیاست جایگاینی در خاورمیانه گام بر میدارد.
سیاست خارجی عربستان که در راستای منفعل کردن و مناوی کردن ایران در منطقه است
ذهنیت سازی منفی را در مورد پروندهی هستهای ایران در پیا گرفته است .عربستان سعودی
با به راه انداخت موجی از ایران هراسی در میان سران کشورهای حاشیهی خلیج فارس پای
ایا ت متحده و همپیمانان غربیاش را به خلیج فارس باز کرده است .هدف عربستان از تعقیب
ای سیاست نیا تأمی امنیت منطقه از آنچه آنها خطر و تهدید امنیتی ایران میدانند ،میباشد.
از نظر فرد هالیدی ژئوپلیتی ،معاصر خلیج فارس تحت تسلط منازعه میان سه کشور مهم و
قدرتمند منطقه یعنی ایران ،عربستان سعودی و جمهوری عراق بوده است .هالیدی شا حوزه
تنا را در ای منطقه نام میبرد :قلمرویی ،اقلیتهای مذهبی و نژادی ،نفت ،مسابقه تسلیحاتی،
منازعه در حوزهی سیاست خارجی و مداخله در امور داخلی یکدیگر(Halliday, 1996: 78) .
از آنجایی که ژئوپلیتی ،با هویت در تعامل و ارتباط پویا است در بحث مورد نظر ما اهمیت
می یابد .ارتباط هویت و ژئوپلیتی ،هم ناشی از عوامل مادی و هم عوامل انسانی است.
فرهنگ:
«به یاری فرهنگ ،انسانها به هم وابسته و نادی ،میشوند و با مشترکات ذهنی که زائیده
همی فرهنگ است ،ملت به وجود میآید که پیوندگاه اشتراکی آنها است( ».اسالمی
ندوش  )131:1381،منطقه خلیج فارس به واسطه اینکه کانون دی اسالم محسوب میشود؛ در
همی راستا کانون بحرانهای حساس فرقهای جدا شده از دنیای اسالم نیا میباشد .از لحاظ
فرهنگی عربستان سعودی در جهان اسالم اهمیت شایان توجه و ممتازی دارد .وجود قبلهی
مسلمانان در ای کشور و همچنی بقاع متبرک حضرت رسول اکرم و ائمهی معصومی جایگاه
ویژه ای از نظر فرهنگی به ای کشور بخشیده است .عربستان سعودی از وجود ای اماک مقدس
جهت ارتقا پرستیژ بی المللی خود بهرهبرداری فراوانی نموده است تا جایی که مل ،فهد در
مراسمی ،خویا را به عنوان خادمالحرمی شریفی نامید( .عاتی )97:1390،از نظر فرهنگی
احتیاج کشورهای اسالمی به اماک مقدس واق در عربستان از منظر مذهبی ،بینشی همراه با
احترام برای عربستان سعودی به ارمغان آورده است.
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در دستور کار قرار گرفت تبلیغات گسترده فرهنگی از سوی عربستان مناف فراوانی را متوجه
ای کشور کرده است .از جمله کسب موفقیت نسبی در جلب نظر کشورهای مسلمان در نیل به
بدست گرفت رهبری کشورهای عربی در درجه نخست و در درجه دوم کشورهای مسلمان.
کسب مناف بسیار زیاد اقتصادی از تجم مسلمانان در موسم حج تمت و عمره مفرده در ای
سرزمی از دیگر موارد قابل اشاره است .در زمینه رواج عقاید وهابی ،سلفی و تکفیری در میان
گروه هایی از مسلمانان نیا از سوی حکومت عربستان سعودی اقدامات قابل مالحظهای از جمله
نشر کتاب و جاواتی مبنی بر انتشار عقاید افراط گرایانه صورت میگیرد .تشکیل گروههای
افراطی در خاورمیانه از نتایج همی تبلیغات گسترده فرهنگی آل سعود علیالخصوص در موسم
حج تمت و عمره است.
حوزهی انرژی:
منطقه خلیج فارس با  789میلیارد بشکه ذخایر نفتی (حدود  59درصد ذخایر نفت خام
جهان) با اهمیتتری و بارگتری حوزه نفتی جهان محسوب میشود .منطقه خلیج فارس حدود
 41/3%از کل ذخایر گاز جهان را نیا در اختیار دارد .میاان برخورداری ایران و عربستان سعودی
از نفت جهان به ترتیب 11/25%و  19/8%و ای میاان برای ذخایرگاز جهان 7/92%و 29 /71%
است (The OPEC Annual Statistical Bulletin, 2011: 22) .استخراج نفت
عربستان در سالهای اخیر روند رو به رشدی داشته است .در حالی که در سال 1999میالدی
عربستان سعودی  1300000000بشکه نفت استخراج کرد(Wallerstein,2012:4) .
در سال  2012براساس اطالعات کتاب حقایق جهان ای عدد به روزانه  10000000بشکه
افاایا پیدا کرده است .مهمتری مؤلفه ژئوپلیتیکی عربستان سعودی وجود خمس مناب نفت
کل جهان در ای کشور است ،به گونهای که عربستان میتواند روزانه 12میلیون بشکه ،نفت
استخراج کند و به ای وسیله بازار نفت جهان را در اختیار بگیرد .ذخایر نفت عربستان سعودی را
بیا از  250میلیارد بشکه نفت برآورد کردهاند (Lustick, 2013: 2) .قدرت استخراج بسیار
با ی نفت به عربستان سعودی ای موقعیت را در بازارهای جهانی انرژی بخشیده است که در
استخراج ،توزی و ارزشگذاری نقا چشمگیری را در سطح بازارهای جهانی انرژی ایفا کند.
در سال های اخیر مسأله نفت و استفاده ابااری از آن توسط عربستان سعودی به روابط ایران و
ای کشور صدمات و لطمات فراوانی زده است .عربستان سعودی همامان با تشدید تحریمها
توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد و همگام با سیاستهای ایا تمتحده مبنی بر تحریمهای
اقتص ادی جمهوری اسالمی ایران قیمت نفت را در بازارهای جهانی به کمتری حد خود در
سالهای اخیر کاها داد تا اثر بخشی تحریمهای اقتصادی علیه ایران به با تری میاان برسد.
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ای کاها قیمت نفت آنچنان بود که خود کشور عربستان سعودی نیا در معرض کسری بودجه
قرار گرفته است .بعد از تحریمهای نفتی ایران ،عربستان سعودی به طور مداوم از اقدامات
تحریمی شورای امنیت حمایتی قاط به عمل آورده است و حتی ایا ت متحده آمریکا را به
اتخاذ سیاستهای جنگ طلبانه علیه جمهوری اسالمی ایران تشویق نموده است .اکنون تمامی
سیاستهای نفتی عربستان به طور یکجانبه از سوی آمریکا تعیی میگردد و براساس خواست
آمریکا اقدام به کاها یا افاایا استخراج نفت مینماید(Tarek, 2007: 45) .
ای موضوع از جایی ابعاد مهمی مییابد که هر دو کشور در ای برهه از زمان درگیر منازعه
حفظ و گسترش نفوذ خود در منطقه خاورمیانه هستند .حتی پس از توافق هستهای جمهوری
اسالمی ایران و طرفهای خود (موسوم به برجام) عربستان سعودی با بازگشت سهمیه فروش
نفت ایران در اپ ،به قبل از برجام مخالفت میورزید و در ای مورد مقاومت میکرد .چنانچه
اکنون نیا بازارهای نفت ایران را در کشورهایی همچون چی  ،هند و کرهی جنوبی با پیشنهاد
قیمت پایی تر از طراز جهانی در اختیار دارد .در حالت کلی سیاست عربستان سعودی در قبال
ایران در حوزه انرژی بی نیاز کردن تمامی بازارهای نفتی جهان از نفت ایران است .دنبال کردن
ای سیاستها در حوزه انرژی به یکی از عوامل تنا و ناسازواری در روابط جمهوری اسالمی
ایران و عربستان سعودی منجر شده است.
در نهایت در بررسی روابط ایران و عربستان سعودی میتوان به عوامل عدیدهای که در
روابط دو کشور مؤثرند پی برد .از منظر عوامل غیرمادی فقدان هویت ،فقدان انگارهها و فقدان
هنجارهای مشترک موجب تغییر شکل روابط دو کشور و قرار گرفت در چرخه تعارض شده
است .اما از منظر مادی نیا عواملی همچون ژئوپلیتی ،،قدرت و رقابت دارای اهمیت هستند.
زمینههای ژئوپلیتیکی ،سیاسی ،هنجاری و هویتی فراوانی در روابط سیاسی دو کشور وجود دارد
تا ای روابط را به سوی رقابت ،تقابل و در نهایت تعارض شکلدهی کند.
نقش هویت:
در سیاست خارجی عربستان سعودی در قبال جمهوری اسالمی ایران مؤلفههای هویتی
مختلفی که در طبقهبندی ونتی به شکل نوعی میباشند عبارتند از -1 :وهابیگری که خود
نوعی از افراطیتری انواع سلفیگری است -2 .عربیت که فقط در برابر غیر عرب آن را معنا
میبخشند -3 .نظام سلطنتی عربستان که مبتنی بر هسته اصلی خاندان سعود است .بر ای
اساس به بررسی نقا هویت در روابط ایران و عربستان خواهیم پرداخت .نگارندگان در ای
بخا قصد دارند نشان دهند که هویت چگونه موجب تقابل و تعارض و ناسازواری در روابط دو
کشور شده است.
◊ 113

◊ فصلنامه تخصصی علوم سیاسی ،سال چهاردهم ،شماره چهل و نهم ،زمستان 1398

دی ریشهی اصلی هویت و فرهنگ جامعه است .در برخی از کشورها همچون عربستان
سعودی به واسطه اینکه دولت مستقر براساس همی مؤلفه به حکومت رسیده است ،دی حضور
چشمگیر و عمیقتری در عرصههای مختلف دارد .نقا دی در شکلگیری و تداوم هویت در
عربستان تا حدی دارای اهمیت است که درایسدل و بلی ،برای آن «هویتی متمایا» قائل
هستند( .درایسدل و بلی )286:1369 ،،از مشخصههای اصلی ای هویت ،تعصب شدید دینی و
عدم تساهل و تسامح در امور مذهبی و دینی است .بازگشت به سلف صالح ایده آنهاست و ای
موضوع باعث شده است که آنها با عقل ،اجتهاد ،فلسفه ،عرفان و از ای قبیل به مبارزه بپردازند
و همگی را چیای جا بدعت به شمار نیاورند.
در مقابل ایران ،با غنای فرهنگی و پیشینهای به درازای تاریخ بشر قرار دارد .فرهنگ ایران
در طول تاریخ دارای قدمتی است که همیشه در عرصههای مختلف تأثیرگذار و جریان ساز بوده
است .با ای تفاسیر میتوان گفت که با توجه به تمایاات فرهنگی که میان عربستان و ایران
وجود دارد« .جنگ سرد فرهنگی میان ایران و عربستان از دیرباز ریشه دوانیده است»( .درایسدل
و بلی )287:1369 ،،بنابرای مسأله فرهنگ از مؤثرتری عوامل عدم شکلگیری هویت مشترک
در میان دو کشور است .تقابل دینی و فرهنگی دو کشور ناشی از درک متفاوت و بعضاً متناقض
از دی اسالم است .آنچه را که آنها از اسالم درک و دریافت میکنند با اجتهادی که در تشی
در امور دینی به کار میرود کامالً متفاوت و متضاد است .عربیت از دیر باز مؤلفهای بوده است
که بیشتری حالت هویتی خود را در برابر عجمیت تعریف و در بازهای زمانی باز تعریف کرده
است .خصومت دیر بازی از صدر اسالم میان اعراب و ایرانیان شکل گرفته است که بیشتر دلیل
آن تأکید بر هویت و برتری عربیت در برابر غیر بوده است .حوزه رقابت عربیت و عجمیت در
طول تاریخ اسالم ،فراز و نشیب فراوانی داشته است .الگوی غالب در ای رابطه ،تقابل و تعارض
بوده است.
نظام سیاسی کشورها یکی دیگر از مؤلفههای هویتی آنهاست که تأثیر قابل توجهی بر رفتار
خارجیشان دارد( .ونت )326:1384،در حقیقت ساختار قدرت چه به شکل رسمی و چه به صورت
غیررسمی در ی ،کشور با هویتی که از خود در عرصه بی المللی و در مناسبات خود با سایر
کشورها بر روی پرده نمایا میبرند پیوند عمیق و ناگسستنی دارد .در مورد عربستان نظام
سیاسی ای کشور از دیر باز به صورت سلطنتی بوده و تغییر چندانی در ساختار و مناب قدرت آن
بوجود نیامده است .جواز چنی نظام سیاسی در مذهب حنبلی به ازای سوگند پادشاه در اجرای
اصول اسالمی صادر شده است(Niblock, 2006: 21) .
نظام سیاسی عربستان سعودی در سیاست خارجی تنظیمی خود اصولی را پیگیری میکند.
البته اجرای اصول ساختاری سیاست خارجی ای کشور تحت تأثیر کارگااران سیاست خارجی
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عربستان و همچنی ساختار نظام بی الملل و شرایط داخلی ای کشور قرار دارد .ای اصول
عبارتند از:
 -1رهبری جهان اسالم به ویژه کشورهای عربی؛
 -2وحدت جهان عرب و جلب حمایتهای آنان در جهت مناف خود؛
 -3تبلیغ وهابیت و دعوت به آن؛
 -4جلوگیری از انتشار و گسترش انقالب اسالمی ایران و حفظ وض موجود منطقه؛
 -5متعادل کردن پدیدههای تندروی منطقه و جهان اسالم (احمدوند.)41:1389 ،
اکنون به ای موضوع خواهیم پرداخت که چگونه هویت متعارض دو کشور بر روابط دو کشور اثر
گذارده است .اصو ً ای هویت متعارض از چه مؤلفههایی نشأت میگیرد.
از د یل عمده تعارض هویتی میان جمهوری اسالمی ایران و عربستان سعودی مسألهی
مهم دولت  -ملت تثبیت نشده در عربستان است .کشورهای عربی حوزه خلیج فارس و به ویژه
عربستان هنوز نتوانستهاند براساس مؤلفه دولت  -ملت قوام یابند( .میرحیدر )43:1391 ،یکی از
د یل عدم تثبیت دولت  -ملت در عربستان سعودی تصنعی و ساختگی بودن بافت جمعیتی و
ناهمگنی مشهود در میان آنان است .بنابرای عربستان ظاهراً دارای هویت ملی است که از سوی
دولت ارائه شده است( .میرحیدر )45:1391،ساختار قدرت در عربستان برای حفظ و قوام انسجام
ملی سست خود دست به خلق خود-دیگری میزند که ای دیگری و غیر کشور منسجم و قوی
ایران است .ایران از بابت دولت  -ملت تثبیت شده و منسجم دارای ب مایهای بسیار قوی است
که به درازای تاریخ قدمت دارد .سایه شوم وهابیون افراطی در سالهای اخیر در روابط ایران و
عربستان بیا از پیا نمود یافته است .وهابیت تعارض هویتی آشکاری را با اسالم شیعی دنبال
میکند .علت وجودی تشکیل عربستان سعودی و به روی کار آمدن آل سعود همانا حمایتهای
وهابیون افراطی از ای خاندان بود .وهابیت برگرفته از اسالم سلفی ،دارای مؤلفههایی از جمله
جامیت و جمود در برابر اجتهاد در شیعه ،قشریگری ،سطحی نگری ،جائی نگری و فرعی
نگری در برابر ژرف اندیشی شیعه است .وهابیت آئینی ارتجاعی ،خش ،،متحجر و بنیاد گرا و
البته محافظه کار است« .وهابیان با هرگونه گرایا عقلی ،فلسفی ،منطقی ،تصوف و عرفان،
تأویل و تفسیر قرآن و با هر روش و شیوهای که از ظاهر فراتر روند ،مخالف هستند و آنها را به
عنوان بدعت تحریم میکنند»(Encyclopedia Britannica, 2012: 7) .
بنابرای وهابیت یکی از موان جدی در شکلگیری ی ،هویت مشترک میان ایران و عربستان
است .وهابیت موجب تعارض هویتی شدیدی در چرخهی روابط دو کشور گردیده است.
از سوی دیگر جمهوری اسالمی ایران مرکا اصلی جهان تشی محسوب میشود .مخصوصاً اینکه
مناف ایران در سالهای اخیر با ژئوپلیتی ،نوی شیعه گره خورده است( .زی العابدی ،
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 )46:1386یکی از اصول بنیادی انقالب اسالمی صدور انقالب به خارج از مرزهای جمهوری
اسالمی ایران است؛ که ای اصل بنیادی با حکومت محافظه کار وهابی آل سعود شدیداً در
تعارض است .همانطور که اسپوزیتو در کتاب انقالب ایران و بازتاب جهانی آن آورده است که:
«اثر دومینوی انقالب ،رژیمهای سنتی در خاورمیانه و فراتر از آن را واژگون خواهد کرد».
(اسپوزیتو )15:1388 ،ای اصل هویتی بنیادی انقالب اسالمی ایران نیا یکی از کانونهای
حساس تعارض هویتی در برابر رژیم محافظه کار وهابی سعودی است .یکی دیگر از تعارضهای
مبتنی بر هویت در روابط دو کشور ایران و عربستان بحث حوزه نفوذ هر ی ،از ای دو کشور در
منطقه است .عربستان سعودی به دنبال رواج افکار سلفی -تکفیری  -وهابی خود در منطقه،
جهت توسعه حوزه نفوذ ایدئولوژی وهابی است.
جمهوری اسالمی ایران نیا با توجه به آرمانهای انقالبی خود در پی استحکام محور مقاومت
در برابر اسرائیل از ی ،طرف و از طرفی حکومتهای مرتج منطقه است .در رویدادهای اخیر
منطقهای و جهان عرب حوزهی رقابت ،تضاد و تعارض ایران و عربستان در کشورهای سوریه،
عراق ،لبنان و بحری برجستهتر از سایر کشورها است .مسأله برجسته در ای حوزههای نفوذ
اتصال خلیج فارس و دریای مدیترانه و در نتیجه گسترده شدن حوزهی تعارض و تقابل دو کشور
است .ای رو در رویی علنی در منطقه میان دو کشور بیا از همه خود را در بحران سوریه
نمایان ساخت .تعارض رویکرد دو کشور در قبال بحران عربی -اسرائیلی ساختهی سوریه نشان
داد که شاخصهایی همچون هویت ،ذهنیت و هنجار مشترک در دور دستتری چشماندازها در
روابط دو کشور هم نمیگنجد .ای تضاد رویکرد در مورد بحران سوریه تا جایی عمق استراتژی،
پیدا میکند که عربستان در حمایت از مخالفان حکومت سوریه به تندروتری و افراطیتری
آنها یعنی القاعده بیشتری خدمات و حمایتهای سختافااری و نرمافااری را ارائه میدهد.
قبل از تحو ت سوریه در لبنان نیا افاایا نقا منطقهای ایران از طریق عنصر تشی در دو
مرحله صورت گرفت .ابتدا با پیروزی حاب اهلل لبنان بر اسرائیل در جنگ  2006و دوم افاایا
نقا ایران با پیروزی حاب اهلل در رقابتهای داخلی لبنان در سال ( 2008برزگر )663:1387 ،با
توجه به ای مسأله اعراب به سرکردگی عربستان به طرح موضوع هالل شیعی پرداختند .مل،
عبداهلل پادشاه وقت عربستان در خصوص ای مسأله گفت« :تالش برای گسترش مذهب شیعه
در جهان سنی عرب شکست خواهد خورد .ما دربارهی گسترش شیعه هوشیار هستیم و فکر
نمیکنیم {ایران} در دستیابی به هدفا موفق شود .زیرا اقلیت بارگ مسلمانان که سنیاند
مذهب خود را تغییر نخواهند داد( ».برزگر)664:1387 ،
از دیگر مباحث چالا برانگیا مبتنی بر تعارض هویتی میان دو کشور مبحث بنیادگرایی
اسالمی است .بنیادگرایی اسالمی را اولی بار در سال « 1956جان فاستر دا س» وزیر خارجه
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وقت ایا ت متحده به کار برد.
سر آغاز حمایتهای حکومت عربستان از پروژه بنیادگرایی مربوط به ظهور طالبانیسم میشود.
ای گروه از بدو تشکیل مورد حمایتهای سرویسهای اطالعاتی و امنیتی ایا ت متحده آمریکا
به منظور مبارزه با گسترش حوزهی نفوذ کمونیسم در افغانستان و حمایتهای مالی عربستان
قرار گرفت .بنیادگرایی اسالمی با آغاز جنگ خلیج فارس و حضور نظامی آمریکا در منطقه وارد
مرحلهای تازه شد( .اسدی و غالمی )53:1390،کلیهی مراحل پیگیری شده در پروژه بنیادگرایی
اسالمی توسط عربستان متوجه امنیت و مناف منطقهای جمهوری اسالمی ایران است .چرا که از
طالبان تا القاعده و داعا ،در پاکستان تا عراق و سوریه همگی در تااحم با امنیت و مناف ملی
و فراملی ایران هستند .عربستان با حمایتهای مالی خود از ای گروههای سلفی -تکفیری
تعارض هویتی دامنهداری را بر علیه جمهوری اسالمی ایران به راه انداخته است .از سویی
عربستان سعودی نیا حمایتهای ایران را از حاب اهلل لبنان و محور مقاومت در سوریه و عراق
را در تعارض با مناف خود در منطقه میبیند که ای خود ناشی از عدم وجود هنجار ،ذهنیت و
هویت مشترک برجستهای در میان دو کشور است.
مسامحه در روابط با اسرائیل از سوی عربستان سعودی از مسائل مهم روز در روابط ایران و
عربستان سعودی است .در طی چندی دوره مذاکرات متعدد (از جمله کمپ دیوید  )1978و البته
کم نتیجه اعراب و اسرائیل جهت حل مناقشه خود ،رفته رفته طرفهای مذاکرات به ای نتیجه
رسیدند که مذاکرات صلح به سرانجامی نخواهد رسید .دلیل عمده ای مسأله هم بیشتر ادامه
سیاست های خصمانه رژیم اسرائیل است .شهرک سازی و سرکوب مردم در کرانه باختری و به
راه انداخت جنگهای متعدد با حماس در غاه از د یل ادامه سیاستهای خصمانه اسرائیل در
قبال مردم فلسطی است .از سوی دیگر بیشتر گروههای فلسطینی نیا بر ادامه انتفاضه تأکید
داشتند .در وضعیت بغرنج کنونی سیاست ایا ت متحده به عنوان ساختار نظام بی الملل به
گونهای دگرگون و باز تعریف شد .ای دگرگونی و چرخا همانا تبدیل مسأله اعراب و اسرائیل
به مسأله جمهوری اسالمی ایران از ی ،طرف و اعراب و اسرائیل از طرف دیگر بود.
ای سیاست به گونهای تعریف شد که امنیت اسرائیل ،که اصل اول و اصل خدشه ناپذیر
سیاست خارجی ایا ت متحدهی آمریکا است تأمی شود .آنها دست به ترتیباتی منطقهای زدند
تا هویت متعارض را در خاورمیانه برای اعراب ،جمهوری اسالمی ایران معرفی نمایند .در نتیجه
مسألهی اعراب و اسرائیل با ای سیاست مستحیل و از درجهی اهمیت کمتر و در نهایت به
دست فراموشی سپرده شد .آنچه که در ای بحث بر روابط ایران و عربستان اثر بخشی مستقیم
دارد مسامحه در سیاست خارجی عربستان سعودی در قبال اسرائیل است .عربستان با استراتژی
تساهل و تسامح در سیاست خارجی خود در برابر اسرائیل ،پیوندی استراتژی ،با اسرائیل در
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جهت ادامه سیاست های متعارضانه خود در قبال ایران برقرار ساخته است .ریشه ای پیوند
استراتژی ،در برابر سیاستهای ایران به تعارض هویتی عربستان با ایران باز میگردد .مصادیق
ای تعارض را میتوان در زمینههای هویتی ،فرهنگی و ایدئولوژیکی جستجو کرد.
ای مصادیق به مواردی چون هنجارها ،سامانه سیاسی ،سامانه هویتی و از طرفی ژرفای
استراتژی ،دو کشور باز میگردد .زمینههای هنجاری تعارض دو کشور به بنیاد گرایی اسالمی
مبتنی بر افراطی گرایی وهابیون از ی ،سو و حکومت شیعی اثنی عشری مبتنی بر آمادهسازی
حکومت جهانی آخرالامان از طرف دیگر باز میگردد .سامانه سیاسی دو کشور هم در تعارض
قرار دارند .نظام سیاسی عربستان مبتنی بر پادشاهی مطلقه است که ای نظام تحت اشراف آل
سعود اداره میشود .اما نظام سیاسی ایران مبتنی بر و یت فقیه است که دارای ارکان مختلف
تعریف شده نظامهای دموکراتی ،در جهان است و دارای چشمانداز توسعه سیاسی است.
مهمتری مصداق سامانه هویتی عربستان سعودی وهابیت و مهمتری مصداق سیاسی جمهوری
اسالمی ایران شیعه سیاسی مبتنی بر نقا چشمگیر در تمامی عرصههای تحو ت سیاسی و
اجتماعی است .و در پایان ژرفای استراتژی ،عربستان سعودی ،جهان عرب و حوزهی نفوذ ایران
خاورمیانه است .البته همپوشانی حوزههای نفوذ دو کشور از د یل اصلی تقابل و تعارض حاکم
بر روابط دو کشور است.
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نتیجهگیری:
ظرفیتها و پتانسیلهای جمهوری اسالمی ایران و عربستان سعودی در منطقهی خاورمیانه
به عنوان تعیی کنندهتری کشورها ،نشان از شکل گرفت الگوی رقابت مداوم میان دو کشور
است .از دیر باز زمینههای ناسازواری در روابط دو کشور بوجود آمد .اما ای الگوهای ناسازواری
از جایی در روابط دو کشور آغاز گردید که عصبیت وهابیت در عربستان از سویی قوام گرفت و از
طرفی دیگر حکومتی مبتنی بر تشی در ایران تأسیس شد .از نظر نگارندگان وهابیت و تشی به
عنوان کانون بحران هویتی دو کشور محسوب میشوند .از سال  2005به بعد و در طی تحو ت
عرصهی بی الملل در دوران پسا سپتامبری زمینههای تضاد و رقابت دو کشور از حوزهی رقابت
در خلیج فارس به مدیترانه و در نتیجه خاورمیانه گسترده شده است .با تثبیت قدرت و حاکمیت
در عربستان سعودی و در پی آن افاایا قدرت ای کشور به واسطهی د رهای نفتی ،عربستان
سعودی اقدام به صدور ایدئولوژی افراطی وهابیت در منطقه به منظور تقابل هویتی با انقالب
اسالمی ایران با هویتی شیعی نمود .بر پایه نظریه سازه انگاری که بنیادهای نظری ای تحقیق
بر آن استوار است فقدان هویت مشترک به همراه فقدان ارزشها ،فرهنگها و ایدئولوژی
مشترک در کنار عوامل مادی همچون پیوستگیهای ژئوپلیتی ،،حوزهی انرژی و هژمونی روابط
دو کشور را در قالب رقابت ،تقابل و تعارض ترسیم کرده است.
در کانون عوامل هویتی زمینهساز تنا در روابط دو کشور مسأله حکومت شیعی و حکومت
وهابی سعودی قرار دارد .ای دو هویت نه تنها زمینههای سازواری را در خود ندارند بلکه در
تمامی سطوح مملو از تقابل ایدئولوژیکی هستند .هویتهای وهابی و محافظه کاری عربی بخا
عمدهای از مناف عربستان را تحت پوشا قرار داده است که در تقابل با هویت انقالبی-شیعی
جمهوری اسالمی ایران است که منافعا را بر اساس آن ترسیم کرده است .نگرش به روابط
ایران و عربستان از دریچه هویت از ای جهت مثمرثمر است که در عمل ای مفهوم را میتوان
در روابط دو کشور با واقعیات متکثر در روابط دو کشور منطبق ساخت .سازه انگاری نه تنها
ایستایی نظری را در بررسی تحو ت در روابط میان کشورها از بی برده است ،بلکه در حوزه
عمل نیا به واقعیات متکثر روابط بی الملل پویایی بخشیده است .از همی رو ای نظریه به
عنوان بنیان نظری ای تحقیق انتخاب شده است .در تحو ت بعد از  2005شاهد تناهای
داخلی در عربستان سعودی هستیم که چشمانداز روشنی را برای آینده حاکمیت آل سعود ترسیم
نخواهد کرد .سستی و تالالهای پایههای حکومت وهابی بعد از دخالتهای ای رژیم در انقالب
بحری  ،حمله نظامی به یم و همچنی نشان دادن مشت آهنی به اعتراضات داخلی بیشتر
نمایان شده است .به واسطه اینکه هنوز دولت  -ملت در ای کشور نضج نگرفته است مشروعیت
خود ساخته آل سعود نیا در معرض چالاهای جدی قرار دارد .ای مسأله گویای تفاوت فرهنگ
◊ 119

◊ فصلنامه تخصصی علوم سیاسی ،سال چهاردهم ،شماره چهل و نهم ،زمستان 1398

سیاسی حاکم بر عربستان با فرهنگ سیاسی نضج گرفته و البته در حال توسعه در ایران است.
هنجارهای حاکم بر سیاستهای خارجی دو کشور هم در تعارض شدید قرار دارند .ای
تعارضات هنجاری میان تهران  -ریاض دامنه گستردهای دارد .از جمله فشارهای عربستان
سعودی بر ایا ت متحده در زمینهی پروندهی هستهای ایران ،دام زدن به اختالفات ایران و
امارات متحدهی عربی بر سر حاکمیت بر جاایر سه گانه ،تأکید بر پان عربیسم و احیاء تناهای
قبیله ای عربی و عجمی .از ای رو عربستان سعودی با به کارگیری تمام امکانات خود در تالش
است تا مانعی جدی بر سر توسعه و تعالی ایران در تمامی عرصهها شود .عربستان در نهایت با
فعلیت رسیدن ظرفیتهای ایران در عرصههای منطقهای و بی المللی در تمامی حوزهها مقابله
همه جانبه دارد و تاکنون هاینههای گاافی را بر سر تعارضات هویتی خود با جمهوری اسالمی
ایران بر جهان اسالم تحمیل کرده است .یکی از ای هاینهها خلق بنیادگرایی اسالمی و پیوند آن
با خشونت عریان و تروریسم در جهت تقابل با ظرفیتهای ایران در منطقهی پر آشوب خاورمیانه
است .در نهایت اینکه نقا هویت در روابط ایران و عربستان به شکلی تعیی کننده است .البته
ای به آن معنا نیست که تمامی ناسازواریها و تعارضات میان دو کشور منوط به هویت میباشد.
بلکه میتوان گفت هویت به عنوان ی ،مؤلفهی اساسی در کنار سایر مؤلفهها از جمله فرهنگ و
ایدئولوژی حاکم بر دو کشور و همچنی عوامل عینی از جمله رقابت بر سر هژمونی و قدرت،
چالاهای ژئوپلیتی ،،ساختار نظام بی الملل و ...مطرح است و نقا بنیادینی را در تقابل و
تعارض دو کشور بازی میکند.
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